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در ســال  1301در اولیــن مدرســه فالحــت کــه در بــاغ امینالملک
تهــران افتتــاح گردیــده بــود ،آمــوزش نظــری دروس حیوانشناســی
و دفــع آفــات نیــز شــروع بــه تدریــس شــد .حــدود یــک ســال بعــد
مزرعــه آموزشــی ایــن مدرســه در کــرج بــر پــا گشــت.
اســتاد جــال افشــار (یکــی از تحصیلکننــدگان کشــاورزی در
باکــو) در ســال  1302بــه ایــران مراجعــت کــرده و در آزمایشــگاه
حشرهشناســی و تشــخیص آفــات در مؤسســه پاســتور شــروع بــه
فعالیــت کــرد .بعــد از تبدیــل مدرســه فالحــت بــه مدرســه عالــی
فالحــت ،اســتاد افشــار بــه عنــوان هیئــت علمــی بــه آنجــا رفــت و
بنــگاه دفــع آفــات را تأســیس نمــود کــه ایــن بنــگاه شــامل مــوزه
جانورشناســی و حشرهشناســی ،آزمایشــگاه اکوبیولــوژی و آزمایشــگاه
و کارگاه ســموم و ماشــینهای سمپاشــی و اتــاق عملیــات
دانشــجویان بــود .در قســمت مــوزه بعضــی از آفــات درختــان
میــوه و محصــوالت زراعــی جم ـعآوری شــده بــود .در آزمایشــگاه
اکوبیولــوژی بررســیهای مربــوط بــه طــرز زندگــی حشــرات،
آزمایــش ســموم روی آفــات ،عــوارض سمپاشــی روی گیاهــان و
جمــعآوری نمونــه آفــات گیاهــان مختلــف انجــام میگرفــت .در
آزمایشــگاه سمشناســی تکنیکهــای کاربــرد ســموم و اســتفاده از
وســایل سمپاشــی آمــوزش داده میشــد.
در طــی ایــن ســالها بنــگاه دفــع آفــات ،عــاوه بــر انجــام خدمــات
آموزشــی و پژوهشــی در کارهــای اجرایــی وزارت فوائــد عامــه،
تجــارت و فالحــت نیــز همــکاری میکــرد .در ســال  1315از
دکتــر عبــاس دواچــی کــه تــازه از فرانســه مراجعــت کــرده بــود بــه
همــکاری و تدریــس در دروس دفــع آفــات و سمشناســی دعــوت
بــه عمــل آوردنــد.
در ســال  1319از زمانــی کــه مدرســه عالــی فالحــت عنــوان
دانشــکده را پیــدا کــرد ،بخشهــای جانورشناســی ،حشرهشناســی،
سمشناســی ،دفــع آفــات و بیماریهــای گیاهــی در دانشــکده
تأســیس گردیــد و اســتاد جــال افشــار ،دکتــر عبــاس دواچــی و
دکتــر عــزتاهلل خیبــری بــه ترتیــب عهــدهدار بخشهــای مذکــور
شــدند و در ســال  1324پــس از الحــاق دانشــکده کشــاورزی بــه
دانشــگاه تهــران ،نامبــردگان بــه عنــوان اســتاد کرســی دروس
مذکــور بــه ادامــه کار مشــغول شــدند.
طــی ســالهای  1333-34قــرارداد همــکاری دانشــگاه ایالتــی
یوتــاه (آمریــکا) بــا دانشــگاه کشــاورزی
دانشــگاه تهــران منعقــد شــد و مقــرر
گردیــد کــه بــه ســبک دانشــگاههای
آمریکایــی ،دوره لیســانس دانشــکده از
ســه ســال بــه چهارســال افزایــش یابــد
و همچنیــن در ســال  1336سیســتم
واحــدی بــه جــای سیســتم ســاالنه
پیــاده شــد و برنامههــای آموزشــی بــه
نحــوی تنظیــم گردیــد کــه دانشــجویان
پــس از طــی یــک مرحلــه  2/5ســاله
آموزشــی درس پایــه و دروس اساســی کشــاورزی،
یــک دوره  1/5ســالهی تکمیلــی را در یکــی از
رشــتههای اصلــی کشــاورزی طــی کــرده و در
آن رشــته تبحــر بیشــتر پیــدا میکردنــد .در ایــن
برنامــه آموزشــی ،دوره تکمیلــی یــا گرایش رشــتهای

دفــع آفــات بــر عهــده کرســیهای جانورشناســی ،حشرهشناســی،
سمشناســی ،دفــع آفــات و بیماریهــای گیاهــی قــرار گرفــت و
ایــن ســه کرســی جمعــا واحــدی بــه نــام بخــش دفــع آفــات را
تشــکیل دادنــد و دکتــر عبــاس دواچــی بــه عنــوان مدیــر بخــش
برگزیــده شــد .دکتــر منوچهــری بــه عنــوان دســتیار کرســی
بیماریهــای گیاهــی ،دکتــر مســعود ورزنــده ،دکتــر صمــد وجدانــی
و دکتــر حســین ســپاسگزاریان بــه عنــوان دســتیاران کرســی
«سمشناســی و دفــع آفــات» و همچنیــن دکتــر محمــود شــجاعی
بــه عنــوان دســتیار کرســی «جانورشناســی و حشرهشناســی» در
دانشــکده کشــاورزی اســتخدام شــدند.
در ســال  1334نــام «بخــش دفــع آفــات نباتــی» بــه گــروه
«گیاهپزشــکی» تبدیــل شــد و اســتدالل ایــن بــود کــه لفــظ «دفــع
آفــات» فقــط بــه مفهــوم مبــارزه بــا آفــات اســت و آفــات مهمــی
ماننــد ســن ،مــوش و ملــخ را شــامل میشــود و حــال آنکــه
عنــوان گیاهپزشــکی هماننــد پزشــکی انســان و پزشــکی دام
(دامپزشــکی) مجموعــهی عملیــات پژوهشــی دربــاره علــل بــروز
آفــات و بیماریهــای گیاهــی و راههــای پیشــگیری و کنتــرل آنهــا
را همــراه بــا مســائل اکولوژیــک ،حفاظــت زیســت و آنچــه کــه
امــروز کشــاورزی پایــدار گفتــه میشــود در بــر میگیــرد.
مهندسی کشاورزی ،گرایش گیاهپزشکی
دارای دو گرایــش بیماریشناســی گیاهــی و حشرهشناســی
کشــاورزی در مقطــع کارشناســی ارشــد و گرایشهــای قارچشناســی،
ویروسشناســی ،نماتدشناســی گیاهــی ،حشرهشناســی کشــاورزی و
کنهشناســی در مقطــع دکتراســت.
دانــش گیاهپزشــکی کــه تــا چنــدی پیــش در ایــران بــا نــام دفــع
آفــات نباتــی شــناخته میشــد ،یکــی از شــاخههای جدیــد دانــش
بشــری در جهــان و ترکیبــی از علــوم گوناگــون اســت کــه آن را در
کشــورهای غربــی بــا نامهــای  Phytomedicineو  Plant medicineو
بیشــتر  Plant protectionبرابــر نهــاده حفــظ نباتــات میشناســند.
در مقایســه بــا دانــش پزشــکی کــه بــا ســامت انســانها ســروکار
دارد؛ دانــش گیاهپزشــکی ســامت گیاهــان را بررســی میکنــد .بــا
ایــن تعبیــر؛ گیاهپزشــکی ،پزشــکی گیاهــان و گیاهپزشــک ،پزشــک
گیاهــان و معالــج آفــات و بیماریهــای گیاهــی و گیاهــان ناخواســته
(علفهــای هــرز) اســت.
زمینههای اشتغال در این رشته
کارشناســان ایــن رشــته در ایــران در
وزارت جهــاد کشــاورزی تحــت نظــر
ســازمان حفــظ نباتــات مشــغول بــه
کار میباشــند .مؤسســه تحقیقــات
گیاهپزشــکی کشــور بــه عنــوان یکــی
از بزرگتریــن و قدیمیتریــن مراکــز
پژوهشــی در کشــور بــه طــور تخصصی
در زمینــه شــاخههای مختلــف
گیاهپزشــکی شــامل حشرهشناســی،
قارچشناســی ،ویروسشناســی ،باکتریشناســی،
نماتدشناســی ،جانورشناســی ،بیماریشناســی،
علفهــای هــرز و آفتکشهــا فعالیــت
مینما یــد .
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بعــد از مدتــی توانســتیم در یــک روز زمســتانی بــه یــک کلینیــک
گیاهپزشــکی رفتــه وبــا یــک گیاهپزشــک گفتوگویــی داشــته
باشــیم.
لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟میترا ظفرنیا هستم ،کارشناس گیاهپزشکی
گرایشهای ارشد در گیاهپزشکی به چه صورت میباشد؟بعــد از اتمــام دوره کاشناســی در دوره کارشناســی ارشــد
میتوانیــم در زمینههــای علفهــای هــرز ،بیماریهــای گیاهــی،
قارچشناســی ،حشرهشناســی و  ...ادامــه تحصیــل دهیــم.
آیــا میتــوان بــرای ارشــد در شــاخههای دیگــر کشــاوزیادامــه تحصیــل داد؟
بلــه میتوانیــم بعــد از گرفتــن مــدرک کارشناســی در ســایر
زیرمجموعههــای کشــاورزی ادامــه بــه تحصیــل داد؛ بــه طــور
مثــال گرایــش کارشناســی ارشــد مــن در باغبانــی بــود.
یــک فارغالتحصیــل گیاهپزشــکی اولیــن اقدامــی کــه بایــدداشــته باشــد چیســت؟
بالفاصلــه بعــد از اتمــام درس بایــد در نظــام مهندســی کشــاورزی و
منابــع طبیعــی عضــو شــود و شــماره مهندســی بگیــرد؛ زیــرا تمامــی
فعالیتهــا از جملــه تأســیس کلینیــک گیاهپزشــکی ،سمفروشــی،
مســئول فنــی گلخانــه ،پــرورش قــارچ و  ...منــوط بــه عضویــت در
نظــام مهندســی میباشــد.
زمینههای اشتغال در این رشته در چه بخشهایی است؟فارغالتحصیــان در ایــن رشــته میتواننــد در دو بخــش دولتــی و
خصوصــی مشــغول بــه کار شــوند.
ممکــن اســت در مــورد کار در بخــش دولتــی توضیحاتــیبفرماییــد و اینکــه چگونــه اســت؟
یکــی از زمینههــای کاری در ایــن رشــته ،کلینیــک گیاهپزشــکی

اســت و مجموعــه کارهایــی انجــام میدهــد کــه بــه صــورت
نیمهدولتــی میباشــد.
کار در کلینیک به چه صورت است؟مــا در کلینیــک همچــون پزشــکی هســتیم کــه مطــب زده و جهــاد
کشــاورزی بــه هــر منطقــه یــا روســتایی یــک مرکــز خدمــات
کشــاورزی میدهــد کــه کشــاورزان بــه آن مراجعــه کــرده و
مشــکالت خــود را برطــرف میکننــد.
توزیــع ایــن کلینیکهــا بــه چــه صــورت اســت و بفرماییــداز جملــه اقداماتــی کــه بایــد توســط گیاهپزشــک انجــام شــود
چیســت؟
بــا توجــه بــه نیــاز هــر منطقــه ایــن کلینیکهــا را در بیــن متقاضیــان
توزیــع میکننــد .بدیــن صــورت کــه بــه عنــوان مثــال منطق ـهای
کــه شــامل 10یــا 12روستاســت ،در آن حــوزه بــا توجــه بــه
بودج ـهای کــه دولــت بــه جهــاد کشــاورزی میدهــد کارشناســان
موظفانــد مثــا  90هکتــار گنــدم را طــی آن ســال زراعــی
پشــتیبانی کننــد؛ یعنــی آفــات و بیماریهــای آنرا کنتــرل کــرده
و بــه عنــوان مهنــدس حتمــا بــه بازدیــد زمینهــا رفتــه و هــر
دو هفتــه گــزارش کاملــی از آفــات و علفهــای هــرز دیدهشــده
و همچنیــن مبارزههــای انجــام شــده داشــته باشــند و بــه جهــاد
کشــاورزی گــزارش دهنــد.
میــزان درآمــد کارشــناس مربوطــه از چــه طریــق بــوده و بــهچــه عواملــی وابســته اســت؟
دولــت در ازای هــر بازدیــد و بــر اســاس هــر محصــول ،تعرفــه
خاصــی دارد کــه بــر اســاس آن حقوقــی را بــه مهنــدس مربــوط
میدهــد .قراردادهــا بــه صــورت  6مــاه اســت و بســته بــه بودجــه
از  10میلیــون بــه بــاال در  6مــاه زراعــی میباشــد.
کار در بخش خصوصی به چه صورت است؟بدیــن گونــه کــه کشــاورز بــه طــور مســتقیم بــه کلینیــک مراجعــه
کــرده و خواســتار بررســی محصــوالت و زمیــن میباشــد .دولــت
بــرای ایــن بازدیدهــا تعرفههایــی را اعــام مـیدارد کــه بــر اســاس
آنهــا از کشــاورز هزین ـهای دریافــت میشــود.

چگونه میتوان کلینیک گیاهپزشکی تأسیس نمود؟بــا داشــتن لیســانس گیاهپزشــکی میتــوان اقــدام بــه تأســیس
کلینیــک کــرد و گرایــش کارشناســی ارشــد اهمیتــی نــدارد .بدیــن
صــورت کــه نظــام مهندســی اعــام میکنــد بــه طــور مثــال در
اســتان خراســان رضــوی و شــهر مشــهد بــه  3کلینیــک احتیــاج
اســت و در ایــن زمینــه فراخــوان میدهــد؛ بعــد از چندیــن گزینــش
(کــه در گذشــته بیشــتر بــه صــورت آزمــون بــود) و ســپس آزمــون
و مصاحبــه علمــی مجــوز کلینیــک داده میشــود.
آیــا بــرای دریافــت مجــوز تأییــد ارگان خاصــی هــم مــورد نیــازا ست ؟
در هنــگام تأســیس کلینیــک یــک ناظــر از نظــام مهندســی و یــک
فــرد از جهــاد کشــاورزی بــرای بازدیــد محــل و تجهیــزات میآینــد
کــه بعــد از تأییــد آنهــا مجــوز صــادر میشــود.
برای تأسیس کلینیک چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟بــرای کلینیــک بایــد فضایــی را داشــته باشــیم مثــا حــدود 30
متــر کــه ایــن فضــا میتوانــد در روســتا نزدیــک کشــاورز و یــا
در شــهر باشــد و از جملــه تجهیــزات آن میتــوان بــه انکوباتــور،
بینوکــوالر ،میکروســکوپ ،لولــه آزمایــش ،دســتگاه تقطیــر آب،
اتــوکالو ،میکروتــوم ،ترازوهــای دقیــق ،کامپیوتــر ،میــز بــا روشــنایی
مناســب ،ادوات و ســایر لــوازم مــورد نیــاز اشــاره کــرد؛ امــا برخــی
از ایــن لــوازم از جملــه بینوکــوالر هزینــه زیــادی الزم دارد.
دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای مشــکل کمبــود بودجــهچــه تدبیــری اندیشــیده اســت؟
در گذشــته بــه کلینیکهــا وامهایــی بــرای تهیــه ایــن ادوات تعلــق
میگرفــت؛ امــا اکنــون بــه دلیــل کمبــود بودج ـهی دولــت خیلــی
ممکــن نیســت.
ایــن کار هــم ماننــد خیلــی دیگــر از شــغلها مشــکالت خــاصخــود را دارد .چنــد نمونــه از ایــن مشــکالت را بیــان فرماییــد؟
بلــه ،ایــن شــغل نیــز مشــکالت زیــادی دارد؛ از جملــه اینکــه بیشــتر

مراجعــان مــا مــرد هســتند؛ چــون کشــاورز خانــم بســیار کــم اســت
و خانمهــا بایــد اعتمــاد بــه نفــس بــاال ،صبــوری و تــا حــدودی
روحیــه مردانــه داشــته باشــند .حتــی شــاید بــرای بعضیهــا
خنــدهدار بــه نظــر بیایــد؛ امــا ابــزار اصلــی مــا چکمــه اســت و راه
رفتــن در زمیــن ،و متعاقــب آن خاکــی شــدن؛ پــس بایــد بــدون
هیــچ ترســی وارد زمیــن شــد و قــوی و شــجاع بــود ،مخصوصــا در
خانمهــا بایــد توجــه شــود.
اگــر کســی بخواهــد بــا مــدرک کارشناســی ارشــد خــودمشــغول بــه کار شــود ،بــه طــور مثــال در زمینــه حشرهشناســی،
چطــور میتوانــد ادامــه دهــد؟
اگــر کســی بــه حشرهشناســی عالقهمنــد باشــد ،یکــی از فازهــای
کاری آن کــه کمــی هــم زحمــت دارد و دولــت هــم بــه آن یارانــه
میدهــد و بــا آنهــا قــرارداد بســته و درآمــد باالیــی نیــز دارد،
تأســیس انسکتاریومهاســت.
در مورد انسکتاریوم توضیحات بیشتری بفرمایید.بــه طــور کلــی بــه مکانــی گفتــه میشــود کــه در آن حشــرات
مفیــد را تولیــد میکنیــم .مثــا قارچهــا یــا باکتریهــا و حشــرات
مفیــد کــه توســط آنهــا بــا آفــات مبــارزه کنیــم.
ممکن است مثالی در این رابطه بیان کنید؟بــه طــور مثــال در منطقــه شــمال زنبــور براکــون و زنبــور تریکوگــرا
را داریــم کــه اگرچــه نــام زنبــور را دارا هســتند؛ امــا از پشــه نیــز
ریزترنــد کــه از آنهــا بــرای مبــارزه بــا آفــات پنبــه و شــالی اســتفاده
میشــود .یعنــی حشــره مزاحــم مــا تخمگــذاری کــرده و زنبــور
تریکوگــرا از تخــم آن تغذیــه میکنــد یــا زنبــور براکــون روی تــن
الرو مزاحــم تخمگــذاری و آنرا فلــج میکنــد.
مزیت و فایده استفاده از این حشرات چیست؟ایــن حشــرات برخــاف مــواد شــیمیایی ،روی طبیعــت اثــر ســوئی
نداشــته و بــه محصــول آســیبی نمیرســانند؛ بنابرایــن جایگزینهــای
مناســبی بــرای مــواد شــیمیایی هســتند.
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آشنایی با تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی در گیاهپزشکی
زینب رنجبر ،کارشناسی گیاهپزشکی ،ورودی 94
انکوباتور:
نمونههــا در محیــط کشــتهای تهیــه شــده ،در شــرایط خــاص
رشــد میکننــد کــه انکوباتــور ایــن شــرایط و دمــای مــورد نیــاز
بــرای رشــد آنهــا را فراهــم میســازد .از جملــه ایــن شــرایط نــور
اســت ،بعضــی نمونههــا بــرای رشــد بــه نــور احتیــاج دارنــد و
برعکــس ،برخــی دیگــر بــرای رشــد نبایــد اصـ ً
ا نــور ببیننــد و بایــد
در تاریکــی مطلــق بماننــد؛ بــه ایــن صــورت کــه انکوباتــور دارای
یــک پوشــش ،روی در خــود میباشــد کــه قابلیــت حرکــت دارد و
میتــوان در مواقــع الزم آن را برداشــته و یــا قــرار داد.
در نتیجــه انکوباتــور شــرایط الزم بــرای رشــد نمونــه مخصوصــا دمــا
و نــور را فراهــم میکنــد.

ژرمیناتور:
کار ایــن دســتگاه دقیقــا ماننــد انکوباتــور اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه
در ژرمیناتــور رطوبــت هــم وارد میشــود.

 /قسمت اول

اتوکالو:
چــون عملیــات کشــت توســط ادوات ،وســایل و مــواد کامــا
استریلشــده بایــد انجــام گیــرد؛ لــذا وجــود دســتگاهی بــه نــام
اتــوکالو بــرای اســتریل نمــودن ایــن قبیــل مــوارد ،بــه خصــوص
ظــروف شیشــهای ضــروری میباشــد .مکانیســم عمــل اتوکالوهــا
بــه ایــن صــورت اســت کــه در داخــل یــک محفظـهی کامــا بســته،
بخــار آب تحــت فشــار در اثــر تمــاس بــا اشــیاء و مــواد ،کلیــه
میکروارگانیزمهــای آنهــا را نابــود میکنــد.
ســادهترین نمونــه اتــوکالو را میتــوان همــان دیــگ زودپــز
آشــپزخانه نامیــد .اتــوکالو دارای انــواع متفاوتــی ماننــد افقــی و
عمــودی اســت و درجــه حــرارت در آن بیــن  115الــی  135درجــه
ســانتیگراد قابــل تنظیــم میباشــد .وقتــی مــواد یــا محیــط آمــاده را
بــرای اســتریل کــردن ،در داخــل اتــوکالو قــرار دادیــم د ِر دســتگاه
را بســته و آن را قفــل میکنیــم ،شــیر دســتگاه را بــاز نمــوده تــا
بخــاری کــه تشــکیل میشــود جانشــین هــوای داخــل دســتگاه
گــردد؛ ســپس شــیر مربــوط بــه قســمت بخــار را میبندیــم .ایــن
کار باعــث میشــود کــه بخــار در داخــل اتــوکالو جمــع شــده ،فشــار
آن افزایــش یافتــه و دمــا بــه حــد مــورد نظــر برســد .بــا خاتمــه
ســترون کــردن ،بــرای بــاز کــردن اتــوکالو ،کاری را کــه بایــد
انجــام داد ،عبــارت اســت از بســته نگهداشــتن شــیر خــروج هــوا
تــا هنگامــی کــه فشــار بــه صفــر کاهــش یافتــه و فشارســنج آن را
نشــان دهــد .اگــر مــوادی کــه ســترون میشــوند حــاوی مایعــات
نباشــد ،میتــوان بــرای کاهــش دادن ســریعتر فشــار ،شــیر خــروج
هــوا را بــاز نمــود و اگــر در اتاقــک اتــوکالو مایعــات وجــود داشــته
باشــد ،چنیــن کاهــش فشــاری باعــث جــوش آمــدن آنهــا در
ظــروف خــود شــده و پنبــه ســردر آنهــا را خیــس کــرده و بــه
خــارج پرتــاب میکنــد؛ از ایــن رو در مواقعــی کــه مایعــات ســترون
میشــوند ،همیشــه الزم اســت فشــار را بــه تدریــج کاهــش داد .بعــد
از آن کــه فشارســنج نشــان داد کــه دیگــر هیچگونــه فشــار مربــوط
بــه بخــار وجــود نــدارد ،میتــوان د ِر اتــوکالو را بــاز کــرده ،مــواد
و وســایل داخــل آن را خــارج نمــود .اگــر مــوادی کــه میخواهیــم
اســتریل کنیــم در اثــر حــرارت طوالنــی یــا در اثــر بخــار آب امــکان
فاســد شــدن دارنــد ،آنهــا را بــدون وقفــه خنــک کنیــد.
اتوکالوهــا معمــوالً گرانقیمــت هســتند؛ امــا وجــود آنهــا در
آزمایشــگاه کشــت ضــروری اســت .ســرعت عمــل ،ســهولت و نابــود
کــردن تمامــی میکروارگانیزمهــای مزاحــم در کشــت را میتــوان
از مزایــای اتــوکالو بــه شــمار آورد .از طــرف دیگــر ،تغییــرات
شــیمیایی هماننــد تغییــر  pHو تجزیــه مــواد شــیمیایی از جملــه
عیــوب اتــوکالو بــه شــمار میرونــد.
•آب در داخــل اتــوکالو بایــد از نــوع آب مقطــر باشــد تــا رســوب
نکنــد .در صــورت نبــود آب مقطــر در داخــل محفظـهی آن ،اتوکالو
میســوزد.
•دســتمال کاغــذی ،محیــط کشــت ،مــواد پالســتیکی از جنــس
پلیکربنــات ،پلیپروپیلــن و پنبــه را میتــوان در داخــل اتــوکالو
اســتریل نمــود( .البتــه مــوادی ماننــد پنبــه یــا دســتمال کاغــذی کــه
اگــر در محیــط مرطــوب ماننــد اتــوکالو بــرای اســتریل شــدن قــرار
گیرنــد ،خیــس میشــوند ،بایــد در چنــد کیســه نایلــون قــرار داده
شــود؛ ســپس در اتــوکالو بــرای اســتریل شــدن قــرار گیــرد).
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انگلهــای اجبــاری ( )Obligate Parasiteیعنــی برخــی از پاتوژنهــا
ماننــد ویروسهــا ،نماتدهــا و عــدهای از قارچهــا بــرای تغذیــه و
تکمیــل چرخــه زندگــی خــود ،وابســتگی کامــل بــه ســلول زنــده
میزبــان دارنــد و در محیــط غذایــی غیرزنــده قــادر بــه رشــد
نمیباشــند.
ســاپروفیت اجبــاری( )Obligate Saprophyteقــادر به تغذیه از ســلول
زنــده نمیباشــند؛ بلکــه مــواد آلــی مــورد نیــاز خــود را از منابــع
غیرزنــده یــا بقایــای پوســیده تأمیــن میکننــد .ماننــد باکتریهــا،
مایکوپالســماها و بســیاری از قارچهــا کــه قادرنــد هــم از ســلول
گیاهــی و هــم در محیــط غیرزنــده رشــد کننــد.
رخنــه ( )Penetrationورود عامــل بیمــاریزای مســتقیم از منافــذ
طبیعــی و زخمهــا بــه داخــل میزبــان .قارچهــا ،نماتدهــا و گیاهــان
گلدار انــگل میتواننــد بــه داخــل گیــاه نفــوذ کننــد .محــل
تمــاس قــارچ بــا ســطح گیــاه کمــی متــورم شــده و آپرســوریوم
( )Appresoriumتشــکیل میگــردد .از محــل آپرســوریوم یــک هیــف
ظریفــی بــه نــام میــخ رخنــه خــارج شــده و بــه کمــک آن وارد
گیــاه میشــود .گیاهــان انــگل گلدار نیــز آپرســوریوم و میــخ
رخنــه تولیــد میکننــد .تمــام باکتریهــا و بســیاری از قارچهــا
توســط روزنههــای هوایــی ،آبــی ،عدســکها و زخــم وارد گیــاه
میشــوند .ویروسهــا و بعضــی از باکتریهــا و پاتوژنهــای دیگــر
نیــز میتواننــد توســط نیــش حشــرات بــه داخــل بافــت میزبــان
رخنــه کننــد.
عفونــت ( )Infectionعفونــت مرحلــهای اســت کــه پاتــوژندر
داخــل میزبــان بــا ســلولهای حســاس ارتبــاط برقــرار کــرده و
غــذای خــود را ازآنهــا جــذب میکنــد .گیــاه در ایــن مرحلــه
مکانیســمهای دفاعــی مختلفــی را از خــود آشــکار میســازد.
زمســتان گذرانــی ( )Over winteringانگلهــای گیاهــان چندســاله
زمســتان را در گیاهــان میگذراننــد .قارچهایــی کــه انــگل
گیاهــان یکســاله هســتند ممکــن اســت زمســتان را بــه شــکل
اســپور ،میســلیوم در حالــت خــواب و اســکلرت (ســختینه) در روی
بقایــای گیاهــی و یــا در بــذر و غــده ســپری کننــد .باکتریهــا
نیــز در داخــل بــذر ،غــده ،گیاهــان آلــوده و خــاک زمســتان را
میگذراننــد .نماتدهــا در بیشــتر مواقــع بــهصــورت تخــم در
خــاک و یــا بــه نــدرت بــهشــکل الرو در بــذر ،زمســتان گذرانــی
میکننــد .ویروسهــا در حشــرات ناقــل ،گیاهــان میزبــان ،بــذر و
غــده زمســتان را میگذراننــد.
ســبزردی یــا کلــروز ( )chlorosisبــه از بیــن رفتــن جزئــی یــا
کلــی رنــگ ســبز اندامهــای گیاهــی در اثــر کمبــود موادغذایــی یــا
حمل ـه پاتوژنهــا بــا وجــود نــور کافــی گفتــه میشــود .کلــروز بــا
برطــرف شــدن عامــل آن محــو شــده و گیــاه رنــگ طبیعــی خــود
را بــه دســت م ـیآورد.
مالنــوز ( )melanoseبــه قهــوهای یــا ســیاه شــدن غــده و اندامهــای
گوشــتی میگوینــد .ایــن بیمــاری در اثــر کمبــود اکســیژن پدیــد
میآیــد.
موزائیــک ( )mosaicایجــاد لکههــای زرد در پیکــره ســبز پهنــک را
موزائیــک مینامنــد کــه از بیماریهــای ویروســی اســت.
نانیسم ( )nanismeنانیسم یا کوتولگی اندامهای گیاهی در اثر کاهش
تعـدادی از سلـولهای گیـاهی هیپـوپالزی ( )hypoplasiaو یا کوچک
شدن اندازه سلولها هیپوتروفی ( )hypotrophyپدید میآید.

ژیگانتیســم ( )gigantismعبــارت از رشــد بیانــدازهی اندامهــای
گیاهــی در اثــر افزایــش تعــداد ســلولهای هیپرپــازی ()hyperplasia
و یــا رشــد بیانــدازه ســلول هیپرتروفــی ( )hypertrophyمیباشــد.
ژیگانتیســم در اثــر افزایــش ازت خــاک ،عوامــل نامســاعد محیــط،
بیماریهــای باکتریایــی و… بــه وجــود میآیــد.
جارویــی شــدن شــاخهها از فواصــل نزدیــک بــه هــم رشــد کــرده،
شــکل جــارو بــه خــود میگیرنــد.
روزت ( )rosetteفاصلــه میانگرههــا کــم شــده و برگهــا بــه
صــورت کپــهایماننــد گلبرگهــای گل ســرخ میشــوند.
غــده یــا گال (ســرطان) دراثــر تحریــک ســلولها و عمــل
هیپروتروفــی یــا هیپرپــازی بــه وجــود میآیــد.
نکــروز ( )necrosisنکــروز در اثــر مــرگ ســلولهای گیــاه بــه
وجــود میآیــد کــه بــهصــورت بافــت مــرده یــا لکــه قهــوهای
خشــک ظاهــر میشــود.
بالیــت یــا بادزدگــی ( )blightبــه مــرگ ســریع بــرگ ،جوانــه،
شــاخه و انــدام گیاهــی میگوینــد.
شــانکر ( )cankerبــه ناحیــه مــردهی نکروتیــک فرورفتــه بــا حاشــیه
مشــخص در پوســت ریشــه ،تنــه یــا شــاخه میگوینــد.
آنتراکنــوز ( )anthracnoseبــه لکههــای زخمماننــد نکروتیــک روی
بــرگ ،ســاقه ،میــوه یــا گل میگوینــد.
جــرب ( )scabلکههــای موضعــی روی بــرگ ،میــوه ،غــده و یــا
ســایر قســمتهای گیــاه کــه ب ـه طــور عمــده کمــی برجســته یــا
فرورفتــه بــوده و تــرک خــورده نیــز میباشــند.
وارت ( )wartزگیل
زنــگ ( )rustبــه تاولهــای شــبیه بــه زنگآهــن در روی بــرگ و
یــا ســایر اندامهــای هوایــی گفتــه میشــود.
ســفیدک ( )mildewلکههــای زرد یــا نکروتیــک (خشــک) روی
بــرگ ،ســاقه و میوهانــد کــه بــهطــور معمــول بــا ریســه یــا
اندامهــای بــارده قــارچ همــراه هســتند.
مومیایــی ( )mummyمیــوهای کــه بــر اثــر حملــه قــارچ پوســیده و
ســپس چروکیــده و خشــک شــده باشــد.
سیاهک ( )smutبیماری ناشی از قارچهای راستهی Ustilaginales
آفالتوکســین ( )Aflatoxinزهرابــهای کــه قــارچ  Aspergillusو
برخــی دیگــر از قارچهــا تولیــد میکننــد و بــرای انســان و حیــوان
زیــانآور اســت.
خفتگــی ( )dormancyحالــت غیرفعــال موجــودات زنــده بــر اثــر
شــرایط
گیــاه تلــه ( )decoy cropگیاهــی زراعــی کــه بــه منظــور جلــب
بیمارگــر و کاهــش جمعیــت آن کشــت میگــردد .کاهــش جمعیــت
بیمارگــر از طریــق حــذف گیــاه تلــه انجــام میشــود.
اپیفیــت ( )epiphyteموجــود زنــدهای کــه بــدون داشــتن رابطـهای
انگلــی روی ســطح گیــاه بــه ســر میبــرد.
دامنــه میزبانــی ( )host rangeمجموعــه میزبانــان یــک بیمارگــر کــه
بــه طــور طبیعــی شــناخته شــده و یــا بــه طــور آزمایشــی تعییــن
شــده باشــد.
میکوپالســمایی ( )mycoplasmaموجــودات شــبیه باکتــری ولــی
بــدون دیــوارهی یاختــه
پاتوتیــپ ( )pathotypeزیرگونــهای از بیمارگــر کــه از لحــاظ
بیماریزایــی (بــه ویــژه دامنــه میزبانــی) متمایــز باشــد.
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مرضیه کوهکنزاده ،کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی
تعریف کنترل بیولوژیک
• پدیــدآوردن مجموعــهای کــه در آن جمعیــت یــک گونــه
توســط افــراد گون ـهای دیگــر بــا مکانیس ـمهایی نظیــر شــکارگری،
پارازیتیســم ،بیمارگــری ویــا رقابــت محــدود شــود.
• اســتفاده از موجــودات زنــده بــرای مهــار تراکــم جمعیــت یــا اثــر
یــک آفــت خــاص بــه طــوری کــه فراوانــی یــا خســارت آفــت از
آنچــه کــه ممکــن بــود باشــد ،کمتــر گــردد.
کنترل بیولوژیک در ایران
• موقعیت جغرافیایی ایران در دنیا
• در غرب آسیا با مساحت 189/633/1کیلومتر مربع.
• مسئله اصلی در کشاورزی در ایران کمبود آب
•  : FAOتنهــا  4/10درصــد از ذخایــر آبهــای زیرزمینــی قابــل
اســتفاده اســت.
• اســتفاده از ســموم شــیمیایی در چنــد دهــه گذشــته بــه دلیــل نیــاز
غــذای بیشــتر افزایــش یافتــه اســت.
• اگرچــه اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی اولیــن راه بــرای

کنتــرل آفــات بــوده؛ ولــی اثــرات بــدی بــرای انســان ،خــاک،
ســامتی آب و حتــی طغیــان آفــات و مســئله مقاومــت در آفــات
را ایجــاد میکنــد.
•  % 9/64از کل مناطــق ایــران غیرقابــل اســتفاده بــرای کشــاورزی
اســت.
•  %6/6جنگل
•  %1/18از مساحت کل برای چرای دام
• تنها  %1/1برای کشت محصوالت
بــا وجــود تعــداد زیــادی نیــروی کار شــاغل در کشــاورزی؛
نقصهایــی از نظــر خــاک ضعیــف ،کمبــود آب ،کیفیــت پاییــن بــذر
و تکنیکهــای کشــاورزی کهنــه باعــث کمرنــگ شــدن کشــاورزی
شــده اســت.
کنترل زیستی در ایران به چند دوره تقسیم میشود:
• از سال  :1931واردسازی کفشدوزک استرالیایی
• از ســال  1984تــا  :1995اســتفاده از زنبورهــای تریکوگرامــا روی
محصــوالت مختلــف
• طــرح  OUFPدر ســال  :1995طــرح ملــی بــا هــدف ترویــج
کشــاورزی پایــدار
• کاهــش باقیمانــده ســموم
در محصــوالت کشــاورزی
•کشــاورزی ارگانیــک در
ایــران هنــوز در فــاز اول
اســت2014( .ســلطانی)
در پایــان از تالشهــا و
کمکهــای بیدریــغ اســتاد
عزیــز ،دکتــر جــواد کریمــی
کــه مــا را در ارائــه ایــن
ســمینار یــاری کردهانــد
نهایــت سپــــاس را داریـــم.

شپشک آردآلود
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اگــر عالقهمنــد بــه نگهــداری گیاهــان آپارتمانــی باشــید ،احتمــاال
بــا تفالههــای ســفید مومــی شــکل روی برگهــا و ســاقهها مواجــه
شــدهاید .وجــود ایــن تفالههــای مومــی ناشــی از خســارت آفتــی
بــه نــام شپشــک آرد آلــود (از راســته ) hemipteranمیباشــد .ایــن
حشــرات ریــز در محیطهــای گــرم و مرطــوب یافــت میشــوند؛
پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شپش ـکها در خانــه و گلخانــه،
در شــرایط مطلــوب رشــد و تکثیــر هســتند .از آغــاز ظهــور
شپشــکها در ناحیــه شــمالی ایــران (ســال  1295خورشــیدی تــا
بــه حــال) بــا توجــه بــه فراهمبــودن امــکان تکثیــر و همچنیــن
دامنــه میزبانــی بســیار زیــاد ایــن حشــرات ،روز بــه روز شــاهد
فعالیــت و خســارت بیشــتر شپشــک آردآلــود هســتیم.
عالئم آلودگی گیاه به شپشک آردآلود
بــا توجــه بــه فراگیــر بــودن حضــور شپشــک در قســمتهای
مختلــف گیــاه ،پوشــش کرکــی روی بــدن و همچنین ترشــح عســلک
(ناشــی از دفــع مــواد قنــدی توســط شپشــکها) تشــخیص آفــت
مذکــور بســیار ســاده بــوده و بــا چشــم غیرمســلح نیــز امکانپذیــر
اســت .البتــه گاهــا ممکــن اســت ایــن حشــرات در نواحــی مختلــف
گیــاه مخفــی شــوند ،بدیــن منظــور بررســی دقیقتــر گیــاه بــرای
پیــدا کــردن عالئــم آلودگــی خالــی از لطــف نیســت.
ترشــح عســلک همزمــان بــا افزایــش جمعیــت شپشــکها ســبب
چســبناکی و همچنیــن نمایــان شــدن لکههــای ســیاه روی بــرگ
میشــود .در صــورت ادامــه چنیــن فراینــدی شــاهد کاهــش رشــد،

بــد فرمــی ،زرد شــدن و شــکنندگی برگهــا و در پایــان ریــزش
آنهــا خواهیــم بــود.
روشهای کنترل شپشک آردآلود در خانه
)1قبــل از خریــد گیــاه از ســامت و عــدم آلودگــی آن توســط آفــت
اطمینــان خاطــر حاصــل نماییــد .طبــق یــک قانــون کلــی گیاهــان
ســالم کمتــر مســتعد آلــوده شــدن بــه آفــات میباشــند.
)2از آبیــاری و کوددهــی بیــش از حــد پرهیــز کنیــد .ایــن آفــات بــه
گیاهــان غنــی از نیتــروژن تمایــل بیشــتری نشــان میدهنــد.
)3اســتفاده از مخلــوط آب و مایــع ظرفشــویی (بــه انــدازه  2تــا 4
قاشــق چایخــوری در نیــم لیتــر) بــر روی گیــاه.
)4اســتفاده از مخلــوط صابــون و الــکل (نصــف لیــوان الــکل و یــک
لیتــر صابــون مایــع)
*دو مــورد آخــر بــا احتیــاط و بــا فاصلــه  24ســاعت انجــام شــود
تــا از عــدم اثــر ســوء بــر گیــاه اطمینــان حاصــل گــردد.
روشهای کنترل در گلخانه و باغ
)1استفاده از دشمن طبیعی مانندcryptolaemus monrouzien :
)2اســتفاده از ســمومی ماننــد acetamiprid ,acephate*,flonicamid
,imidacloprid*,insecticidal soap*,horticultural oil*,pyriproxyfen
(موارد ستارهدار قابل استفاده در خانه نیز هستند)
)3هــرس شــاخههای آلــوده (البتــه هــرس بیــش از حــد باعــث
ضعیــف شــدن گیــاه میشــود؛ لــذا در مواقــع هــرس حتمــا فقــط
شــاخه آلــوده را هــرس کنیــد).
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معرفی کلی آفت
کرم خراط (پروانهفری) یا پروانه پلنگی
نام علمی:
L.Zeuzera pyrina
.Syn.:Zeyzera aesculi L
()Lep., Cossidae=Zeuzeridae
اینگونــه ،مخربتریــن و زیانآورتریــن نــوع خانــواده میباشــد.
درختــان گــردو مطلوبتریــن میزبــان بــرای ایــن آفــت هســتند
و گاهــی صدهــا الرو روی یــک درخــت تنومنــد گــردو زندگــی
میکننــد .خوشــبختانه گــردو خســارت ایــن آفــت را تــا حــدودی
تحمــل میکنــد؛ ولــی منبــع آلودگــی بســیار نامناســبی بــرای ســایر
درختــان میــوه ،بــه خصــوص درختــان ســیب بــه حســاب میآیــد.
بــه همیــن دلیــل کنتــرل دقیــق ایــن آفــت روی درختــان گــردو
توصیــه میشــود.
تاریخچه
ایــن حشــره بومــی اروپاســت .ســال  1313در ایــران توســط
دکتــر افشــار گــزارش شــده و دکتــر دواچــی نیــز در
ســال  1328جنبههــای مختلــف آنرا مــورد
بحــث قــرار داده اســت.
اهمیت موضوع
بــه دلیــل مشــکالتی نظیــر
خشکســالی در چنــد ســال اخیــر،
ایــن آفــت طغیــان کــرده و مناطق
بســیاری را در ایــران درگیــر کرده
اســت؛ علــت طغیــان نیــز تنــش
محیطــی ،کمآبــی و خشکســالی
میباشــد .کــرم خــراط یــک
آفــت چوبخــوار اســت و آفــات
چوبخــوار بــه درختــان ضعیــف
حملــه میکننــد؛ بنابرایــن اگــر
یــک درخــت در معــرض کمآبــی
قــرار نگیــرد برایــش بهتــر اســت.
اگــر از هــر  100تخــم کــرم خــراط100 ،
یــا  200الرو داخــل درخــت شــود ،خســارت
شــدیدی وارد کــرده اســت .اگــر بــه نهالســتان حمله
کنــد ،بــه احتمــال بســیار زیــاد آنرا تخریــب میکنــد.
یکــی از دالیــل اهمیــت بررســی ایــن آفــت ،پلیفــاژ بــودن آن
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه آفــت دارای دامنــه میزبانــی بســیار
وســیعی میباشــد .ایــن آفــت هــم بــه درختــان مثمــر و هــم بــه
درختــان غیرمثمــر (زینتــی) حملــه میکنــد و در چنــد ســال اخیــر
بــه درختــان گــردو نیــز آســیب جــدی وارد کــرده اســت .یکــی از
دالیــل بررســی آن ،ایــن اســت کــه در اســتان خراســان نیــز بــه
شــدت طغیــان کــرده اســت .از جملــه درختانــی را کــه ایــن آفــت
در ایــران مــورد حملــه قــرار میدهــد درخــت گالبــی ،انــار ،گــردو،
ســیب ،آلــو و  ...و همچنیــن درختــان جنگلــی از جملــه افــرا،
شــاهبلوط هنــدی ،توســکا ،زبانگنجشــک ،گــردو ،زیتــون ،صنوبــر،
بلــوط و نــارون میباشــد.
شیوه خسارت
الرو کوچــک  1یــا  2ســاله از سرشــاخههای نــازک وارد شــاخههای

درخــت شــده و بــه تدریــج از شــاخههای کوچــک بــه شــاخههای
بــزرگ رفتــه و همــان شــاخه را ادامــه میدهــد .بــا گذشــت زمــان
و بزرگتــر شــدن جثــه ،بازگشــته و بــه تنــه اصلــی درخــت حملــه
میکنــد کــه بســیار خطرنــاک اســت.
ریختشناسی و مورفولوژی
حشــراتی هســتند کامــل ،بــه رنــگ ســفید و بالهــای ســفیدرنگ
کــه بــر روی آنهــا نقطههــای تیــره فــوالدی دیــده میشــود .ســینه،
ســفید و شــکم تیرهرنــگ اســت .در مادههــا بــه یــک تخمریــز
محکــم و قابــل انعطــاف منتهــی میشــود .حشــرهی مــاده ایــن
آفــت دارای شــاخکهای تمامــا نخیشــکل بــوده و از نرهــا متمایــز
میباشــد .شــاخکها در نرهــا در نیمــه
اول پــر َوش (کــه بــرای
دریافــت

فرومــون حشـ ِ
ـرات مــاده طراحــی
شــده اســت) و در نیمــه دوم نخــی اســت.
*تخمهــای جدیــد ایــن حشــره کــروی و بــه رنــگ ســفید شــیریِ
متمایــل بــه زرد اســت کــه بــه تدریــج اســتخوانیِ کمرنــگ شــده
و در مراحــل آخــر رشــد ،خاکســتریرنگ میشــود .الروهــا بــه
رنــگ ســفید شــیری بــا نقــاط قهــوهای در ســطح بــدن میباشــند.
زیستشناسی
دامنــه میزبانــی ایــن آفــت همانطــور کــه گفتــه شــد ،بســیار وســیع
اســت ،بــه طــوری کــه حتــی میتوانــد بــه  150گونــه گیاهــی
آســیب برســاند .تعــداد نســل بــه شــرایط اقلیمــی ،ارتفــاع از ســطح

دریــا و  ...بســتگی دارد .ایــن حشــره عمومــا زمســتان را بــه صــورت
الروهایــی بــا ســنین مختلــف در داخــل تنــه بــا شــاخههای اصلــی
درختــان میگذراننــد .پروانههــای فــری در ایــران هــر دو ســال
یــک نســل دارد .آنهــا در ســال اول درون درخــت میماننــد؛ حتــی
در بعضــی از مناطــق ممکــن اســت تــا ســه ســال هــم درون درخــت
باقــی بماننــد و از ایــن لحــاظ نیــز ویژگــی خطرناکــی اســت .ظهــور
حشــرات کامــل از اواســط اردیبهشــتماه تــا اواســط شــهریورماه
صــورت میگیــرد .ایــن حشــرات شــبپروازند (شــب پرهانــد) و
تخمهایشــان تغذیــه مناســبی بــرای مورچههــا میباشــد.
راه تشخیص آفت
میتــوان از فضــوالت قهــوهای یــا نارنجیرنــگ و خــاکارهای کــه
از درون داالنهــای ایجــاد شــده توســط آفــت (داالنهــای فعــال)
بیــرون میزنــد ،بــه ایــن آفــت پــی بــرد.
امــکان دارد فضــوالت و

خاکارههــا بــه جــای اینکــه از
داالنهــا بیــرون بزننــد ،پــای درختــان ریختــه شــده باشــند.
مهمترین روشهای کنترل و مدیریت آفت
)1تقویــت درخــت بــا آبیــاری صحیــح و تنظیــم تعــداد دفعــات
آبیــاری و زمــان آبیــاری
)2کوددهــی مناســب (تنظیــم زمــان و تعــداد دفعــات و نــوع کــود
مــورد نیــاز)
)3اســتفاده از ارقــام مقــاوم (بعضــی از ارقــام درخــت متحمــل
هســتند و بعضــی حســاستر؛ گاهــی متأســفانه  %100یــک بــاغ از
بیــن رفتــه اســت کــه از بیــن ارقــام موجــود در موسســه نهــال و

بــذر میباشــد؛ رقــم جمــال بــا ژنوتیــپ  z63متحملتریــن رقــم و
رقــم دماونــد بــا ژنوتیــپ  z30حســاسترین رقــم اســت)
)4دشــمنان طبیعــی :گاهــی اوقــات بــه صــورت طبیعــی در محیــط
وجــود دارنــد یــا توســط انســان اضافــه میگردنــد (انســکتاریوم:
روشــی کــه در آن حشــرات مفیــد در ســطح انبــوه تولیــد شــده و
بــه کار گرفتــه میشــوند)
)5سنهای شکارگر (مانند خانواده آنتوپوریده و )...
)6بعضی از پرندگان مانند :دارکوبها ،برخی مگسها
)7رعایــت نــکات بهداشــتی بــاغ ماننــد هــرس کــردن (زیــر نظــر
کارشــناس باغبانــی)
)8مبــارزه مکانیکــی :بــه طــور کلــی بــه روشــی گوینــد کــه یــک
وســیله یــا ابــزار بــرای انهــدام و مبــارزه بــا آفــت بــه کار مـیرود؛
ماننــد :خــارج کــردن و جم ـعآوری یــا انهــدام الرو بــا اســتفاده از
مفتــول ســیمی
)9مبــارزه فیزیکــی :بــر اســاس رفتــار حشــرات متکامــل ،تلههــای
نــوری یــا فرمونــی اســتفاده میگــردد .در واقــع ایــن تلههــا بــه 3
منظــور اســتفاده میشــوند:
.1ردیابــی :کــه در  2الــی  3هکتــار زمیــن 3 ،یــا  4عــدد تلــه
قــرار میدهنــد ،بــرای اینکــه تشــخیص دهنــد بــه
طــور کلــی آفتــی وجــود دارد یــا خیــر.
.2شــکار انبــوه :تعــداد تلههــای بیشــتری در
واحــد هکتــار اســتفاده میشــود و باعــث
شــده تــا جمعیــت آفــت کاهــش پیــدا
کنــد( .مثــل تلههــای دلتــا شــکل)
.3اختــال در جفتگیــری:
پروانههــای جنــس نــر را از
بیــن بــرده و مانــع جفتگیــری
آنهــا بــا جنــس مــاده میشــویم؛
در واقــع بــا ایــن کار نســبت
جنســی را بــه هــم زدهایــم.
وقتــی پروانــهی نــری بــرای
جفتگیــری مــاده نباشــد ،مــاده
بــرای مدتــی زندگــی میکنــد و
ســپس میمیــرد.

منابع
کتــاب آفــات درختــان میــوه ،نویســنده :مجیــد میرابالــو و جمعــی از
نویســندگان ،چــاپ ســوم ،انتشــارات مــرز دانــش
کتــاب حشرهشناســی کشــاورزی ،نویســندگان :دکتــر مرتضــی اســماعیلی،
دکتــر پروانــه آزمایشفــرد ،دکتــر اســداهلل میرکریمــی ،ســال انتشــار:
 ،1370انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران
کتــاب حشرهشناســی مقدماتــی و آفــت مهــم گیاهــی ایــران ،دکتــر
ابراهیــم بهــداد ،چــاپ اول ،1381 ،انتشــارات نشــر یــاد بــود
کتــاب حشرهشناســی کشــاورزی ،آفــات و کنتــرل آنهــا؛ دکتــر علینقــی
میرمویــدی ،انتشــارات دانشــگاه رازی 1385 ،چــاپ دوم
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اثر بـازدارندههای سیستم ایمنی
حشرات و تأثیر آن در کنترل آفات
سمینار؛ تاریخ برگزاری :دوشنبه  29آذرماه95
عادل باغبان ،کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی
فرضیه ایکوزانویید؛ ایدهای نو جهت کنترل آفات
پیشــرفت علــم ایمنیشناســی حشــرات نشــان از اهمیــت بــاالی آن
در فیزیولــوژی حشــرات دارد .حشــرات بــا داشــتن ایمنــی ذاتــی،
پاســخ بســیار ســریع و مانــدگاری کــم ،یکــی از عجیبتریــن و در
عیــن حــال پایدارتریــن نــوع سیســتم ایمنــی را دارا هســتند کــه در
مــوارد اورژانســی بیــان میشــود .از ســال  1994بــا شــروع بررســی
اختــال در عملکــرد ســیگنالدهی سیســتم ایمنــی در حشــرات،
ایدههــا و نظــرات متفاوتــی حــول ایــن موضــوع شــکل گرفتــه اســت
کــه کــدام یــک از ژنهــا ،آنزیمهــا و یــا مســیرهای انتقــال ســیگنال
بهتریــن مســیر بــرای اختــال اســت تــا بــا آن بتــوان کل سیســتم
ایمنــی حشــرات را فلــج کــرد .بررســی بافتشناســی بــدن حشــرات
و وجــود گــره در بافتهــای مختلــف نشــان داده اســت کــه بــه
طــور طبیعــی عوامــل بیمــاریزا بــه بــدن حشــرات وارد میشــوند؛
امــا پاســخ ایمنــی بــا ســرعت ،درصــدد ســرکوب آنهــا وارد عمــل
میشــود .از طرفــی دیگــر وابســتگی شــدید سیســتم ایمنــی ســلولی
بــا دیگــر بخشهــای ایمنــی نیــز ســبب شــکلگیری فرضیــه
ایکوزانوئیــد شــد .ایکوزانوئیدهــا ســیگنالی در ایمنــی ســلولی هســتند
کــه در آن بــا انجــام یکســری اعمــال فیزیولوژیــک ،لیپیــد غشــا
تبدیــل بــه یــک پیامرســان بیــن هموســیتی میشــود تــا تمــام
ســلولها از وجــود آلودگــی آگاه شــوند .ایــن سیســتم در انســان
نیــز تاکنــون شناســایی شــده و مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه؛ همچنیــن
داروهــای خاصــی نیــز بــرای ســرکوب آن تولیــد شــده اســت .مــا
در ایــن مجــال بــه طــور خــاص در مــورد ســیگنالدهی توســط
ایکوزانوئیــد بحــث خواهیــم کــرد و اینکــه چــه راهکارهایــی وجــود
دارد تــا ایــن سیســتم اورژانســی را مختــل کنیــم و نگاهــی نویــن بــه
مســئله کنتــرل آفــات بــه وســیله عوامــل بیولوژیــک بیندازیــم.
اولیــن بــار در ســال  1930فــن یولــر ( )Von Eulerگــزارش کــرد
کــه مــادهای از غــدد پروســتات ترشــح شــده کــه ســبب انقبــاض
ماهیچههــای صــاف رحــم میشــود .وی ایــن مــاده اســیدی و
لیپیــدی را پروســتاگلندین نامیــد و بــه همیــن دلیــل بــه پــاس
کشــفیاتش در ســال  1970توانســت نوبــل فیزیولــوژی و پزشــکی
را دریافــت کنــد .پــس از آن بــا بررســیهای بیشــتر ،همانطــور
کــه اشــاره شــد ،مشــخص گردیــد کــه ایکوزانوئیدهــا از دو مســیر
ســیکلوژناز و لیپوکســیژناز انــواع و اقســام مــواد مؤثــر در فیزیولــوژی
را تولیــد میکننــد و بــه همیــن دلیــل بــار دیگــر در ســال 1982
برگســتروم و ساموئلســون ( )Samuelsson & Bergströmبــه دلیــل کار
روی ایکوزانوئیــد توانســتند نوبــل پزشــکی را از آن خــود کننــد.
اختصــاص دو نوبــل بــه ایــن مقولــه علمــی نشــان از اهمیــت بــاالی
ایکوزانوئیدهــا در پســتانداران دارد و تحقیقــات تاکنــون از انجــام
فعالیتهــای اساســی و مهمــی همچــون انتقــال یــون ،انقبــاض
ماهیچههــای صــاف و بــه تازگــی انجــام انتقــال عصبــی نــام
بردهانــد .همچنیــن ایکوزانوئیــد در ایمنــی پســتانداران نیــز نقــش
اساســی در پاســخ بــه ایمنــی ذاتــی بــه آمــاس و فعالیتهــای
فســادی دارد .در حشــرات نیــز تحقیقــات  30ســال اخیــر نشــان از
اهمیــت ایکوزانوئیــد در فعالیتهــای بیولوژیــک حشــرات همچــون

انتقــال یــون ،تولیــد مثــل و ایمنــی دارد و همچنــان بــه طــور مســتمر
کار روی ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه در آینــده رشــدی
چشــمگیر در زمینــه علــم فیزیولــوژی شــاهد خواهیــم بــود .امــا
هــدف ایــن ســمینار بررســی تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه
اثــر ایکوزانوئیدهــا در ایمنیشناســی حشــرات و فعالیتهــای
خــاص ایــن سیســتم در پاســخ ایمنــی ســلولی بــه عوامــل مختلــف
فعالکننــده ایمنــی حشــرات اســت.
اولیــن بــار اســتنلی ساموئلســون بــود کــه در ســال  1991بیــان
کــرد کــه بــه طریقــی ایکوزانوئیدهــا در پاکســازی باکتریهــای
تزریــق شــده بــه همولنــف کــرم شــاخدار توتــون Manduca sexta
عمــل میکنــد .ایــن محققــان بــه الرو ســن  5کــرم شــاخدار توتــون
مهارکنندههــای دارویــی بیوســنتز ایکوزانوئیــد تزریــق کردنــد و
ســپس باکتــری رنگآمیــزی شــده  Serratia marcescensرا بــه ایــن
الرو وارد کردنــد .پــس از مدتــی از انکوباســیون از پــای کاذب الرو
تیمــار شــده همولنــف گرفتنــد و پــس از آن همولنــف را رقیــق
کــرده و در محیــط کشــت قــرار دادنــد .مشــاهدات آنهــا نشــان داد
کــه باکتــری در تیمــار وجــود دارد؛ امــا در حشــرهی شــاهد باکتــری
مشــاهده نمیشــد .پــس از آن بــا تغییــر زمــان انکوباســیون
بازدارنــدهی ایکوزانوئیــد کــه در ایــن تحقیــق دگزامتــازون
( )Dexamethasoneبــود متوجــه وابســته بــه دز بــودن ایــن مســئله
شــدند؛ بــه طــوری کــه بــا افزایــش میــزان دز مهارکننــده محیــط،
باکتــری بیشــتری را نشــان مــیداد .از طرفــی بــا تزریــق اســید
آراشــیدونیک پاســخی برعکــس ایجــاد میشــد .امــا نکتــه مهــم در
ایــن آزمایــش بررس ـیهای زمانــی بــود کــه ایــن محققــان انجــام
دادنــد و باعــث شــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــدت زمانــی نیــاز
اســت کــه تــا کریســتال¬های تولیدشــده از باکتــری در همولنــف
حشــره مشــاهده شــود کــه ایــن زمــان حداقــل یــک ســاعت اســت.
ایــن تحقیــق فرضیههــای خاصــی را ایجــاد کــرد مبنــی بــر ایــن کــه
ایکوزانوئیدهــا میتواننــد در پاکســازی همولنــف از باکتریهــا
نقشــی فعــال داشــته باشــند؛ امــا نحــوه ســازوکار و عمــل ســلولی آن
بــه طــور کامــل مشــخص نبــود .میلــر و همــکاران در ســال 1994
بــر اســاس شــواهد بــه دســت آمــده از دان و ِدرِک (Dunn( )1983
 )and Drakeکــه گــزارش کــرده بودنــد پــس از دو ســاعت از آلودگی
باکتریایــی ،ســلول هــای باکتــری  Pseudomonas aeruginosaبه وســیله
تجمــع ســلولی و ایجــاد گــره از بیــن میرونــد ،نتیجهگیــری کردنــد
کــه ایکوزانوئیــد در انجــام ایــن دو فعالیــت مهــم ایمنــی نقــش دارد.
آنهــا بــا شــمارش تعــداد گرههــای ایجــاد شــده دریافتنــد کــه
در حشــرات شــاهد تعــداد گــره ایجــاد شــده نســبت بــه باکتــری
 120گــره در هــر حشــره پــس از  6ســاعت اســت کــه ایــن تعــداد
در حشــره تیمارشــده بــا مهارکننــده ســنتز ایکوزانوئیــد کــه در
ایــن آزمایــش دگزامتــازون بــود  20گــره در هــر حشــره اســت.
اســتفاده از مهارکننــده دارویــی ســنتز ایکوزانوئیــد در ایــن آزمایــش
نیــز کامــا وابســته بــه دز بــود و بــا تزریــق اســید آراشــیدونیک
تعــداد گــره دوبــاره فزونــی مییافــت .در ادامــه بــا اســتفاده از
مهارکنندههــای  COXو  LOXایــن آزمایــش تکــرار شــد و نتایــج

مشــابهی بــه دســت آمــد کــه نشــان داد هــر دوی ایــن مســیرها
در فعالیتهــای ایمنــی ضدباکتــری ،ایجــاد گــره و تجمــع ســلولی
نقــش دارنــد و در ســال  1994فرضیــه ایکوزانوئیــد شــکل گرفــت.
پــس از کشــف وجــود ایکوزانوئیــد در سیســتم ایمنــی حشــرات ایــن
نکتــه مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه اگــر ســیگنال سیســتم ایمنــی
ایکوزانوئیــد باشــد ،پــس بافتهــای دخیــل در سیســتم ایمنــی بایــد
تــوان تولیــد و بیوســنتز ایکوزانوئیــد را داشــته باشــند .اســتلی و َدد
در ســال  1983در اولیــن تحقیــق خــود در ایــن زمینــه بــا بررســی
میــزان ایکوزانوئیــد در بــدن بافــت چربــی و هموســیتها بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه ایــن مقــدار بســیار کمتــر از مقــدار ایــن مــاده
در پســتانداران اســت؛ امــا در زمــان آلودگــی ،تولیــد و بیوســنتز ایــن
مــواد بســیار بیشــتر اســت و بــه چنــد برابــر میرســد در حالــی کــه
در پســتانداران در زمــان آلودگــی بــه ایــن مقــدار زیــاد نمیشــود.
پــس از تحقیقــات مختلــف مشــخص شــد کــه بــا یــک خــود
تنظیمــی در زمانــی کــه آلودگــی وجــود نــدارد ،حشــره مقــدار بیــش
از حــد ایکوزانوئیدهــا را بــه پیشســاز خــود تبدیــل میکنــد .ایــن
ایــده کــه فقــط ایــن دو بافــت تولیــد ایکوزانوئیــد را بکننــد ادامــه
داشــت کــه بویوکگــوزل در ســال  2002بــا بررســی معــده میانــی
کــرم شــاخدار توتــون متوجــه شــد کــه ایکوزانوئیــد در ایــن بافــت
نیــز ترشــح میشــود.
پــس از اثبــات اینکــه ایــن سیســتم در ایمنــی حشــرات نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد و قرابــت نزدیــک مــواد تولیــد شــده توســط
ایــن سیســتم بــا پســتانداران ،تیــم تحقیقاتــی بــه سرپرســتی اســتنلی
شــروع بــه کار در زمینــه بیوشــیمی ایــن ســیگنال و عوامــل و
آنزیمهــای دخیــل در ایــن سیســتم نمــود.
در ایــن میــان بررســیها بیشــتر بــه ایــن ســمت معطــوف شــد
کــه در کــدام یــک از فرآیندهــای دفاعــی حشــرات ،ایکوزانوئیدهــا
دخالــت بیشــتری دارنــد .فرضیــهای بــر ایــن مبنــا توســط میلــر
و اســتنلی شــکل گرفــت کــه بــه دلیــل تولیــد ایکوزانوئیدهــا از
هموســیتها احتمــاال ایــن مــواد در فرآیندهــای دفــاع ســلولی
همچــون تجمــع هموســیتها و ایجــاد گــره نقــش دارنــد .بــرای
ایــن منظــور در محیــط  in vitroبررســی روی هموســیتهای کــرم
شــاخدار توتــون انجــام گرفــت و مشــخص شــد کــه در زمــان
اســتفاده از بازدارندههــای ســنتز ایکوزانوئیــد میــزان مهاجــرت،
تجمــع و ایجــاد گــره کاهــش دارد .نتایــج آنهــا مبیــن ایــن موضــوع
بــود کــه در زمــان اســتفاده از دگزامتــازون کــه بازدارنــده COX
اســت ،تعــداد گــره و تجمــع ســلولی بــه شــدت کاهــش دارد؛ امــا
در اســتفاده از اســکولتین بــه عنــوان بازدارنــدهی مســیر  LOXتفــاوت
خاصــی در تعــدا گــره و تجمــع هموســیتها رخ نمیدهــد .همیــن
امــر باعــث شــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه پروســتاگلندینها کــه
تولیــد شــده از مســیر  COXهســتند در ایجــاد گــره نقــش اساســی و
مهمــی ایفــا میکننــد.
ایکوزانوئیــد در فعالیتهــای ایمنــی سلولی-غیرســلولی خــاص و
مختلفــی همچــون فاگوســیتوز ،تجمــع ،چســبندگی ،ایجــاد گــره و
ترشــح فنــل اکســیداز از اونوســیتوئیدها نقــش دارد .ایــن فعالیتهــا
در بررسـیهای مختلــف روی نحــوه عمــل نشــان داد کــه در ابتــدای
امــر در پــی برخــورد عمــل بیگانــه بــه ســطح هموســیت ،سیســتمی
آنزیمــی فعــال میگــردد کــه ســبب تبدیــل فســفولیپید غشــا بــه
اســید آراشــیدونیک میشــود و همــان آنزیــم فســفولیپاز  A2اســت.
در ایــن زمــان اســید آراشــیدونیک وارد چرخــه ســیکلوژنازی شــده
پروســتاگلندین را تولیــد میکنــد؛ امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
پروســتاگلندین تولیدشــده در داخــل ســلول خــود فعالیتــی انجــام
نــداده و از منافــذ غشــا خــارج میشــود .خــروج پروســتاگلندین

از دو مســیر فــرض شــده اســت :اول اینکــه پروســتاگلندین تولیــد
شــده توســط هموســیت بــه پروتئیــن  Gکــه گیرنــده ایــن مــاده در
ســطح همــان ســلول تولیــد شــده اســت ،متصــل شــده و باعــث
تولیــد  AMPحلقــوی از  ATPمیشــود کــه یــک پیامرســان اســت.
ایــن  AMPحلقــوی باعــث تنظیــم فعالیتهــای پروتئینــی ســلول
شــده و فعالیتهــای ایمنــی خــاص را ســبب میشــود .دوم اینکــه
پروســتاگلندین خــارج شــده بــه ســوی دیگــر هموســیتها رفتــه و
بــه پروتئیــن  Gســلولهای دیگــر متصــل میشــود و همــان عملــی
کــه ســلول تولیدکننــده پــس از اتصــال پروســتاگلندین انجــام داده
بــود را انجــام میدهــد .ایــن ارتبــاط بیــن هموســیتها ســبب
میشــود کــه در مــدت زمــان کــم پاســخ ایمنــی بــه شــدت
افزایــش یابــد.

در آزمایشی بـر روی الرو سن آخر  T. castaneumبا باکتری ،E. coli
 5ژن کدکننــده  PLA2شناســایی شــد .پــس از وارد ســاختن dsRNA
طراحــی شــده بــه هــر کــدام از ایــن ژنهــا 4 ،ژن از  5ژن خامــوش
شــد و پــس از چهــار ســاعت ،کاهــش قابــل توجــه در تشــکیل
گــره بــه دلیــل حضــور باکتــری اتفــاق افتــاد .ایــن کاهــش بــه طــور
قابــل توجهــی بــا تزریــق  AAمعکــوس شــد .خامــوش کــردن ژنهــا،
تشــکیل گــره در پاســخ بــه باکتــری را در  1تــا  3روز مهــار کــرد.
ایــن تحقیــق نقطــه عطفــی در زمینــه تحقیقــات مولکولــی روی
خاموشــی ژنهــای اثرگــذار در سیســتم ایکوزانوئیــد بــود؛ امــا
اســتنلی عقیــده دارد خاموشــی ژن تنهــا راه بازدارندگــی سیســتم
ایمنــی نیســت .بــا توجــه بــه کشــف و اســتفاده مــواد مختلــف در
بازدارندگــی سیســتم ایکوزانوئیــد در انســان ،ایــن امیــد وجــود دارد
بــا بررســی بیشــتر آنزیمهــای دخیــل در ایکوزانوئیــد مثــل  PLA2و
کشــف ســاختار خــاص ایــن آنزیمهــا ،بتــوان بازدارنــده اختصاصــی
ایکوزانوییــد در حشــرات کشــف شــود.
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تفاوت آکواریوم و انسکتاریوم

آکواریوم()aquarium
آکواریومهــا محیطهــای کوچــک و بســتهای هســتند کــه
بــر اســاس محیــط آبــی مثــل رودخانــه یــا دریــا و یــا دریاچــه
شبیهســازی شــده اســت .گیاهــان آبــزی در آکواریومهــا از
نیتــروژن درون خــود اکوسیســتم اســتفاده میکننــد
و محیــط خوبــی بــرای ماهیهــا و ســایر آبزیــان بــه
وجــود میآورنــد.
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انسکتاریوم ()insectartareum
انســکتاریوم از دو واژه insectaبــه معنــی بندپــا و  ariumبــه
معنــای مــکان تشــکیل شــده اســت و محیطــی اســت کــه بــرای
حشــرات ،عنکبوتیــان و بندپایــان بــا الهــام از محیــط زندیگیشــان
شبیهســازی میشــود.
محصــول اصلــی انســکتاریوم ،بســتهها یــا کارتهایــی کوچــک،
حــاوی مراحــل مختلــف زندگــی حشــره (تخــم ،الرو یــا حشــره
کامــل) اســت کــه بــه منظــور کنتــرل آفــات در مزرعــه یــا گلخانــه
نصــب و رهاســازی میشــوند.
 :Formicariumمحیطــی کــه بــرای نگهــداری انــواع
گونههــای مورچــه و موریانــه تهیــه میشــود.

پالداریوم ()paludarium
پالداریــوم بــا الهــام از جنگلهــای پــر بــاران و باتالقهــا
شبیهســازی شــده اســت .پالداریــوم در واقــع تلفیقــی از
آکواریــوم و تراریــوم اســت کــه گاهــی بــه انــدازه یــک
اتــاق در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بــه آن آکواریــوم
نیمهپــر هــم گفتــه میشــود.
 :Ripariumنوعی پالداریوم با جریان چرخشی بین قسمتهای
آن.
تراریوم ()terrarium
تراریــوم محیطــی اســت کــه براســاس مناطــق خشــک و
وحشــی کــره زمیــن شبیهســازی شــده اســت .در ایــن
مجموعــه گیاهانــی ماننــد :کراســولهها ،برومیدههــا و
بنفشــه آفریقایــی و حیواناتــی مثــل :خزنــدگان ،حشــرات
و پرندههــای کوچــک میتــوان نگهــداری کــرد .در
تراریومهــای در بســته ،سیســتم آبیــاری چرخشــی وجــود
دارد؛ بــه نحــوی کــه آب تبخیــر شــده از ســطح خــاک و
گیاهــان بــه ســطوحی کــه تراریــوم را در بــر گرفتهانــد
برخــورد کــرده و مجــددا بــه صــورت قطــرات آب بــه
خــاک بــر میگــردد کــه ایــن ســیکل باعــث کاهــش دو ِر
آبیــاری میشــود.
ویواریوم ()Vivarium
ویواریــوم کلم ـهای التیــن ،کــه بــه معنــای محــل زندگــی
و ســازه اســت ،در نــگاه اول شــباهت زیــادی بــه آکواریــوم
دارد؛ تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه در ویواریــوم میتــوان
گیاهــان و جانــوران غیرآبــی یــا نیمهآبــی را در کنــار هــم
داشــت .یکــی از تفاوتهــای تراریــوم بــا ویواریــوم وجــود
حیــوان داخــل آن اســت ،مثــل اســتفاده از دوزیســتان؛
همچنیــن تفــاوت دیگــر امکانــات و وســایل هســتند کــه مــا
را در نگهــداری هرچــه راحــت تــر و اصولیتــر آن یــاری
مینمایــد.
:منابع
8ansektarium4.niloblog.com
Fa.m.wikipedia.org
Ghodsfarm.ir
Mihanpet.ir
Parsipet.ir
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کتــاب شــش پایــان ( ،)The Hexapodaیــک مجموعــه تمامرنگــی
از ردهبنــدی و شناســایی حشــراتی اســت کــه از جنبههــای
مختلــف (کشــاورزی ،گردهافشــانی ،پوســیدهخواری ،کودخــواری،
بهداشــتی ،دامپزشــکی ،پزشــکی و  )...در زندگــی انســان اهمیــت
دارنــد .مجموع ـهای جدیــد و ب ـهروز ،مطابــق بــا آخریــن تغییــرات
ایجادشــده در ردهبنــدی حشــرات و شــامل  +۱۵۰۰تصویــر رنگــی
باکیفیـ ِ
ـت بیشــتر از  ۸۰۰گونــه حشــره کــه بــه هــر دلیلــی عالقــه

انســان را بــه ســمت خــود جلــب کردهانــد .ایــن کتــاب ،نســخه
دگرگونشــده و بــهروز کتــاب پرطرفــدار سیســتماتیک حشــرات
اســت کــه قبــا توســط همیــن مؤلــف بــه چــاپ رســیده و بــه
عنــوان کتــاب ســال نیــز انتخــاب شــده بــود .کتــاب شــش پایــان،
منبــع جامــع و بســیار مناســبی بــرای دروس حشرهشناســی و آفــات
دوره کارشناســی و کارشناســی ارشــد و همچنیــن آزمــون کارشناســی
ارشــد و دکتــری رشــته حشرهشناســی اســت.

آدرس وبسایت مؤسسه

معرفی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
بررســيهاي گياهپزشــكي در كشــور مــا در ســال  1302هجــری
شمســی بــا تــاش شــادروان جــال افشــار آغــاز گرديــد .نامبــرده
در ايــن ســال واحــد كوچكــي را بنــام «اداره تشــخيص محلــي
آفــات و مبــارزه بــا آن» بنيــان نهــاد و تحقيــق و تدريــس دربــاره
حشــرات ،جانــوران و آفــات را شــروع كــرد .در ســال  ،1306ايــن
اداره بــه «بنــگاه دفــع آفــات» تغييــر نــام داد و دو نقــش اطالعاتــی
و اجرايــی را همــراه باهــم بــه عهــده گرفــت؛ بــه طــوری کــه در
ســالهای  1313و  1314اوليــن و موفقتريــن مبــارزه بيولوژيــک
را بــا واردکــردن کفشــدوزک  Rodalia cardinalisدر شــمال کشــور
انجــام داد .در ســال  1322شــادروان افشــار آزمايشــگاهي بــا نــام
«آزمايشــگاه حشرهشناســي و دفــع آفــات نباتــي» كــه رياســت آنــرا
شــخص ًا عهــدهدار بــود و زيــر نظــر مســتقيم وزيــر كشــاروزي وقــت
انجــام وظيفــه ميکــرد تشــكيل داد .در ســال  1324بــا پيوســتن
چنــد متخصــص روســي و تعــدادي از فارغالتحصيــان دانشــكده
كشــاورزي بــه ايــن آزمايشــگاه ،کار جمـعآوری و مطالعــه حشــرات
شــتاب گرفــت و ســنگ بنــای اوليــه مــوزه حشــرات کــه اينــک
بيــش از  4ميليــون نمونــه حشــره را در برگرفتــه و تنهــا مرجــع
رســمی علمــی کشــور در زمينــه شناســائی حشــرات ايــران اســت
پیريــزی شــد .در هميــن ســال فعاليــت در زمينــه جمــعآوری و
مطالعــه گياهــان و قارچهــا نيــز بــا شــدت آغــاز گرديــد و در ســال
 1327بنيــان اوليــه هرباريــوم بســيار ارزشــمند بخــش تحقيقــات
رســتنيها کــه امــروز بــا شناســه  IRANدر مجامــع بينالملــل
ثبــت شــده و شــهرت جهانــی دارد بنــا نهــادهشــد .آزمايشــگاه
حشرهشناســی و دفــع نباتــی در ســال  1328بــه اداره بررســی
آفــات و ســپس بــه اداره کل بررســی آفــات ارتقــاء و براســاس
مصوبــه  18فرورديــن  13411هيئــت وزيــران بــه نــام «انســتيتو
بررســي آفــات و بيماريهــاي گياهــي» تغييــر پيــدا كــرد .مؤسســه
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تحقيقــات گياهپزشــكي كشــور كــه در ســال  1385ايــن نــام را
بــه خــود اختصــاص داد هماكنــون بــا  367عضــو هيئــت علمــي
و محقــق و بــا دارا بــودن  10بخــش ســتادي و  32بخــش اســتاني
در سرتاســر كشــور ســاليانه بيــش از  700پــروژه و طــرح تحقيقاتــي
را در ســطح ملــي -منطقــهاي و بينالمللــي اجــرا ميكننــد و بــه
عنــوان مؤسســه مــادري تحقيقــات گياهپزشــكي كشــور در عرصــه
ملــي بــه فعاليــت ميپــردازد.
مؤسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور میتوانــد بــه عنــوان منبــع
معتبــری بــرای انجــام آزمایشــات و اســتفاده از مقالههــای آن مــورد
اســتفاده دانشــجویان و عالقهمنــدان قــرار گیــرد.
اهداف و استراتژیهای مؤسسه
)1اتخــاذ تدابيــر و شــيوههاي مؤثــر جهــت حفــظ و حمايــت
محصــوالت كشــاورزي از مرحلــه توليــد تــا مصــرف از طريــق
اجــراي پروژههــا و طرحهــاي تحقيقاتــي بــر روي عوامــل خســارتزا
بــه محصــوالت كشــاورزي ،بــا تأكيــد مســائل زيســتمحيطي در
راســتاي توســعه پايــدار بخــش كشــاورزي؛ همچنیــن تحقيــق در
زمينــه توليــد غــذاي ســالم و تأميــن امنيــت غذايــي شــاخصترين
اهــداف مؤسســه بــه شــمار ميرونــد.
)2حفــظ و بهبــود كمــي و كيفــي فرآوردههــاي كشــاورزي بــا
اتخــاذ تدابيــر و شــيوههاي مناســب مديريــت عوامــل خســارتزا و
اجــراي تحقيقــات پايـهاي و كاربــردي بــا نــگاه ويــژه بــه جنبههــاي
زيســتمحيطي و توســعه پايــدار
راستاي جهتگيريهاي تحقيقاتي:
 پاسخگويي به سواالت بيجواب امروز آمادگي براي مواجه شدن با مشكالت احتمالي آيندهفراهــم آوردن بســتر مناســب بــراي عرصههــاي نوينــي كــه درآينــده ايجــاد خواهــد شــد.
تشکیالت سازمانی
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هعرفی ارقام داودی هتحول به ویروس پژهردگی لکهای
گوجه فرنگی ) (TSWVدر شرایط گلخانه
تبسن قطبی ،هحوذرضا شفیعی

عضَ ّیئت علوي هَسسِ تحقیقبت گیبُپسشکي کشَر ،عضَ ّیئت علوي پسٍّشکذُ هلي گل ٍ گیبّبى
زیٌتي

در یک تحقیق هیساى حسبسیت  5رقن داٍدي شبخِ بریذُ تجبري :هٌْذسي سفیذ،
هٌْذسي زرد ،زرد ًقلي ،صَرتي خبلذار ،قرهس هخولي ٍ  10رقن اصالحي :ایراى،
کیبرش ،دًیبً ،ببتً ،سین ،آزادي ،شفیع ،افسًَگرّ ،لیب ٍ افرٍز بِ ٍیرٍض هْن
پصهردگي لکِاي گَجِ فرًگي ) ،Tomato spotted wilt virus (TSWVبر
اسبض «عالئن ٍ خصَصیبت هَرفَلَشیک» در شرایط گلخبًِ ٍ در قبلب طرح
آهبري کبهالً تصبدفي بررسي شذً .تبیج ًبشي از ایي تحقیق حبکي از کوتریي هیساى
حسبسیت بِ ٍیرٍض  TSWVدر ارقبم اصالحي ًسین ٍ ّلیب ٍ بیشتریي هیساى
حسبسیت در ارقبم تجبري زرد ًقلي ٍ صَرتي خبلذار بَد.

رقن هتحول ًسین

ایجبد هَزاییک ٍ ًکرٍز برگي تَسط
ٍیرٍض  TSWVبر رٍي رقن حسبض
صَرتي خبلذار

کلرٍز برگي ًبشي از آلَدگي بِ
ٍیرٍض  TSWVبر رٍي رقن حسبض
زردًقلي

توصیههای فنی :از هیبى ارقبم هَرد بررسي ارقبم اصالحي تَلیذ شذُ در کشَر از

جْت هقبٍهت در برابر بیوبري ٍیرٍسي هْن ٍ خسبرتزاي لکِ پصهردگي گَجِ
فرًگي ًسبت بِ ارقبم تجبري رایج از برتري بیشتري برخَردار بَدًذ ٍ ارقبم اصالحي
هتحول ّلیب ٍ ًسین ٍ ارقبم ًیوِ هتحول اصالحي دًیب ٍ ًببت براي کشت در هٌبطقي کِ
هیسببىّبي ٍیرٍض  TSWVدر اطراف گلخبًِّب ٍجَد دارًذ ،پیشٌْبد هيگردًذ.
شواره ثبت:

49284

تاریخ1395/1/28:

عنکبوتهــای جنــس  Cyclosaبــا الشــه حشــرات و ذرات
موجــود در محیــط بدلهایــی تــا چنــد برابــر انــدازه خــود
میســازند تــا پرنــدگان را فــراری دهنــد.

عنکبوتهــای جنــس  Argiopsبــا بافتــن تارهــای
زیگزاگــی در مرکــز النــه ،بــدن مخطــط خــود را
تــا حــد زیــادی مخفــی کــرده و قــدرت تشــخیص
محــل دقیــق استقرارشــان را از شــکارگران
میگیرنــد.
مورچههــای جنــس Cephalotes
در داالنهــای ایجادشــده توســط
حشــرات چوبخــوار زندگــی
میکننــد و بــدن ســخت و
زرهــی دارنــد.

حقایق
علمـی

ســنهای خانــواده Belostomatidae
تخمهــای خــود را روی پشــت
حشــره نــر میگذارنــد و نرهــا تــا
زمــان تولــد نــوزادان ،تخمهــا را
بــر پشــت بــدن حمــل میکننــد.

فاطمه مظفری
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ســاختار چــرخ دنــدهای
روی تروکانتــر پــای
زنجرکهــا،
عقــب
باعــث هماهنگــی حرکــت
پاهــا در زمــان فــرود
حشــره میشــود.

در بالپولکــداران ،ایــن پدیــده اغلــب بــا نمــود رنگبنــدی بــال جنــس نــر
روی یــک بــال و رنگبنــدی بــال جنــس مــاده روی بــال دیگــر شــناخته
میشــود.

زنبورهــای کوکوماننــد (جنــس  ،)Psithyrusبــا
کشــتن ملکــه کلنــی زنبورهــای مخملــی و ترشــح
فرومــون ،کنتــرل النــه را بــه دســت گرفتــه و
از امکانــات آن بــرای پــرورش نــوزادان خــود
اســتفاده میکننــد.

